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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
िनिवदाधारकांसाठी सचूना 

 
१. ई-िनिवदेसोबत सादर करावयाची कागदप े व इतर शत /अट चा तपशील सोबत िदलेला आह.े 

२. िनिवदा फ  र  कम .१६००/- ( .एक हजार सहाश े मा ) व बयाणा र  कम .८,०००/- ( .आठ हजार ) मा  

www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन भरावी.  

३. पणू मािहती भरलेली िनिवदा मदुतीत ऑनलाईन सादर करावयाची जबाबदारी िनिवदाधारकाचंी राहील.  

४. सदर िनिवदा िद.०१.०४.२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वा.पासून िद.१०.०४.२०२१  साय.ं ०५.०० वा.पयत 

www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर Downloading व Uploading साठी उपल  ध राहील.  
 

५. ई-िनिवदेसोबत फ  त ऑनलाईन कागदप े सादर करावयाची आहेत. हाड कॉपीम  ये कागदप े 

सादर क  नयेत. हाड कॉपीम  ये सादर केले  या कागदप ांचा िवचार केला जाणार नाही.  

६. श  य झा  यास िद.१3.०४.२०२१ रोजी ई-िनिवदा Technical Bid उघड  यात येईल. 

७. Commercial Bid उघडणेचे िदवशी आपण िकंवा आपले ितिनध नी उपि थत राहणकेामी दरु  वनीव न 

कळिव  यात येईल. ऑनलाईन िनिवदा सादर करताना िनिवदाधारकांनी आपले दरु  वनी/मोबाईल नंबर 

ऑनलाईन िनिवदमे  ये नमदू करावेत,  हणजे पा  ठरणा-या िनिवदाधारकांना Commercial Bid उघडणचेी 

तारीख व वेळ कळिवता येईल. 

८. कोणतीही िनिवदा अंशत:/ पणुपण े ि वकारणचेा अगर नाकारणचेा अिधकार सं  थान  यव  थापनाने राखून 

ठेवला आह.े  याब लची कारण ेदणेे सं  थान  यव  थापनावर बंधनकारक राहणार नाही.  

          
 
         

(का  हराज बगाटे, भा. .से) 
मु  य कायकारी अिधकारी, 
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ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) 

िशड – ४२३ १०९. तालुका- राहाता, िज हा-अहमदनगर 
 

िनिवदे या शत  व अटी 
 

१. परुवठा करावयाचे योगशाळा साही  य,  लासवेअर व केिमकलचा तपिशल सोबतचे प र िश  टात (BOQ म  य)े 
िदलेला आह.े  यानसुार िनिवदा ऑनलाईन भरावयाची आह.े  

२. ई-िनिवदा परुवठा कालावधी -  परुवठा आदेश िमळालपेासनू २१ िदवसांचा राहील.  
३. िनिवद ेसोबत दकुान न दणी दाखला, पॅन काड, GST Number Certificate िकंवा ऑनलाईन GST Number 

Registration Receipt, वगैरे सव कागदप े  कॅन क न ऑनलाईन िनिवदसेोबत जोडावीत. 
४. सव साही  याचंे,  लासवअेर व केिमकलचे दर भरतानंा GST सह दर भरावते. परुवठा कालावधीत GST  या 

दरात शासनाकडून वाढ िकंवा घट झा  यास  यानसुार देयके आदा कर  यात येतील. तसेच साही  याचे दर 
भरतांना GST, वाराई, वाहन हॉ  ट ग चाजस, पॅक ग व फॉरविडग खच, शासक य कर, TDS व  िशड  सं  थानच े
महािव ालयात पोहोचचे वाहतुक खचासह सव समावेशक ऑनलाईन दर भरावते.  

५. शासना  या खरेदी िनयमावली माण े यांची िनिवदा मंजरू होतील  यांना िवहीत मदुतीत योगशाळा साही  याचा 
परुवठा करावयाची हमी हणनू मंजरु परुवठा आदेशाचे एकुण र  कमे  या ३% इतक  र  कम सरु ा अनामत  हणनू 
ठेवावी लागले. िनिवदा मंजरु झा  याचे कळिवलेनतंर १० िदवसाचे आत सदर रकमेचा भरणा करावा लागेल 
अ  यथा आपण परुिवलेले साही  या  या िबलातून सदरील र  कम कपात करणते येईल. सरु ा अनामत र  कम 
सरुिळत परुवठा केलेनतंर व करार कालावधी सपं  यानतंर परत केली जाईल. सरु ा अनामत अगर बयाणा रकमेवर 
कुठ याही कारचे याज िमळणार नाही. 

६. सािह  य,  लासवेअर व केिमक  सचा पुरवठा करतांना िनिवदेम  ये नमुद केले  या कंपनीचे, साईजचे व 
ॅ  डचेच पुरिवणे बंधनकारक राहील. मंजुर झाले  या कंपनी, साईज व ॅ  डचे सोडून इतर साही  य 

ि वकारले जाणार नाहीत. अशा वेग या साही  याचा परुवठा झा  यास ते  वखचान े ता  काळ परत घऊेन जाणे 
िनिवदाधारकावर बंधनकारक राहील. ते न ने  यास,  याची नासधसू झा  यास  यास सं  थान जबाबदार राहणार नाही. 

७. सव साही  याचा परुवठा हा परुवठा आदशे िमळालपेासनू २१ िदवसाचं े आंत करावा लागेल. अपवादा  मक 
प रि थतीम  य ेस प रि थतीचा िवचार क न, मदुतवाढ दणेेबाबत प रि थतीनु प िनणय घे  यात यईेल.  

८. आले  या साही  याचे सपंणू िबल तपासणी क न,  याचा दजा व प रमाण यो  य अस  याची खा ी झा  यावरच 
आदा करणते यईेल. 

९. कोणतीही िनिवदा अशंत:/ पणूपण ेि वकारणेचा अगर नाकारणेचा अिधकार सं  थान  यव  थापनाने राखनू 

ठेवला आह.े  याब लची कारण ेदणेे सं  थान  यव  थापनावर बंधनकारक राहणार नाही.  

१०. िनिवदते सहभागी िनिवदाकाराने िनिवदा ि येम  य े कोण  याही ट  पयावर िनिवदतेनू माघार घते  यास  याची 

बयाणा र  कम ज  त कर  यात येईल. 
११. िनिवदा कालावधीत अगर  यानंतरही गरजेनसूार मंजुर केले  या प रमाणापे ा २५ ट  केपयत जादा 

मागणी सं  थानकडून झा  यास  याचा पुरवठा मा  य दरानेच करणे िनिवदाधारकावर बंधनकारक राहील. 

तसेच पुरवठा आदेशाम  ये नमुद केलेले सव साही  य खरेदी करणे सं  थानवर बंधनकारक राहणार नाही.  
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१२. सं  थानला परुिवले  या साही  याचे बील साधारण १५ ते २० िदवसां  या आत आदा कर  याचा य  न राहील. सदर 

परुवठ्यापोटी आगाऊ र  कम िदली जाणार नाही.    
१३. शासन िनयमानुसार वेळोवेळी लागू होणारे कर पुरवठाधारकावर बधंनकारक राहतील व  या माणे 

र  कम बीलातून कपात कर  यात येईल.  शासनाने १ ऑ  टोबर २०१८ पासनू करपा  व  तु/सेवा अथवा 

दो  हीसाठी पुरवठादाराला करावयाचे दानातुन २% TDS वजा करणेबाबत प रप क 

ं .२०१८०९२८१७१४३६६६०५ अ  वये िनदिशत केले आहे.  याचाही िनिवदा भरतांना िनिवदाधारकाने 

िवचार करावा. या बाबतची आिधक मािहती महारा   शासनाचे स ंकेत  थळावर उपल  ध आहे. 

१४.  परुवठा आदशेात नमदु केले माणचे योगशाळा साही  य,  लासवेअर व केिमक  सचा परुवठा करावा.  परुवठा 

केलेले साही  य कमी तीचे आढळ  यास  याची सव  वी जबाबदारी सबंंधीत परुवठाधारकाची राहील.  
१५. सदरील यवहाराबाबत वाद झा यास तो राहाता/कोपरगाव कोटाचे यायक ेत राहील. 

१६. रा  याबाहरेील िनिवदाकाराची िनिवदा मंजरु झा  यास शासनाचे सधुा रत खरेदी िनयमावलीतील िनयम 

.३.१.२.८ नसुार रा  याबाहरेील परुवठादार जर  यनुतम असला व महारा   रा  यातील पुरवठादार ि दतीय 

 यनुतम असला तर महारा   रा  यातील परुवठादारांना ो  साहन दे  यासाठी, महारा   रा  यातील ि दतीय  यनुतम 

दरधारक जर  यनुतम दरधारकां  या दरात साही  य परुिव  यास तयार असले तर एकूण खरेदी करावया  या 

साही  या  या ५० ट  के सा ही  य परुवठा आदशे रा  यातील परुवठादाराला दे  यात यईेल व ते जर तयार नसतील तर 

पणु मालाचा परुवठा आदशे रा  याबाहरेील परुवठादाराला दे  यात येईल. 
१७. पुरवठा केलेले साही  य,  लासवेअर अथवा केिमकल खराब आढळ  यास ते  वखचाने बदलून देणे 

पुरवठाधारकावर बंधनकारक राहील.  

१८. सदर ई-िनिवदचेा वैधता कालावधी Online िनिवदे  या अिंतम िदनाकंापासनू ९० िदवसांची राहील.   

१९. उपरो  शत  व अटीत काही बदल, सधुारणा करण े वा जादा अटी/शत  िवहीत कर याचा अिधकार सं थान 
यव थापनाने राखनू ठेवलेला आह.े िनिवदाधारकाची कोणतीही अट/अटी सं थानवर बंधनकारक राहणार नाही, 

अशा िनिवदा िवचारात घते या जाणार नाहीत. 
आप  ती/ नैसिगक आप  ती, नुकसान भरपाई व दडंा मक कारवाईबाबतची तरतुद :-  

२०. परुवठा आदशेातील सािह  य मदुतीत परुिवल ेनाहीत तर परुवठा न केले  या सािह  या  या िकंमती  या ०.५ % ते ५ 
% पयत दडं कर  यात येईल व सदर दंडाची वसलुी आपले िबलातून अगर सरु ा अनामत रकमेतून िवलंबाचे 
कालावधीनसुार खालील माण ेकर  यात येईल. 
अ) परुवठा न केलेले सािह  याची िकंमत .२.०० लाखापे ा कमी अस  यास – ती आठवडा ०.५ % दरान े
जा  तीत जा  त  १० % पयत  
आ) परुवठा न केलेले सािह  याची िकंमत .२.०० लाखापे ा जा  त अस  यास – ती आठवडा ०.५ % दरान े
जास ् तीत जा  त  ५ % पयत  
मा  िवलंबान ेपरुवठा केलेले साही  य ि वकार  याचे बंधन सं  थानवर राहणार नाही. 

२२. सािह  याचा परुवठा आदेश िदलेनतंर जा  तीत जा  त २१ िदवसांचे आत साही  याचा परुवठा न झा  यास, अगर 

यो  य तीचा नस  यामळेु ते नाकारले गे  यास सं  थानची अडचण होऊ नये  हणनू, सं  थानला बाजारभावान े

गरजे माण ेिकंवा िदले  या आदशेाइतके सािह  य बाजारातून खरेदी कर  याची मभुा राहील. अशा खरेदी केले  या 

साही  यसाठी जादा लागले  या रकमेची (फरकाची) भरपाई िनिवदाधारकाने सं  थानला क न दयावयाची आह.े 

सदरची भरपाई सरु ा अनामत रकमेतून अगर आले  या सािह  या  या िबलातून वसलु कर  याचा अिधकार 

सं  थानला राहील. 
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२३. िनिवदतेील मंजुर दरान ेसािह  याचा परुवठा करण ेबंधनकारक आह.े मजंरु दराम  य े कोण  याही कारणा  तव दरवाढ 

माग  याचा अिधकार परुवठाधारकास असणार नाही अथवा अशा कारची दरवाढ िदली जाणार नाही. 

परुवठाधारकाने साही  याचा परुवठा करावयाचे नाकार  यास अथवा परुवठा न के  यास सं  थानला बाजारभावान े

अथवा फेरिनिवदा मागणी क न साही  य खरेदी करावे लाग  यास जादा येणा-या खचाची नकुसान भरपाई 

परुवठाधारकाकडून वसलु केली जाईल. तसेच याबाबत सं  थान  या मा.तदथ सिमती/मा.  यव  थापन सिमती/ 

मा.उपसिमती/ मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी घतेलेले िनणया माण ेउिचत कारवाई कर  यात येईल. याबाबत 

परुवठाधारकांची कुठलीही त ार िवचारात घेतली जाणार नाही.  

२४. िनिवदा कालावधीम  य े एखादी आप  ती/ नसैिगक आप  तीमळेु (अशी आप  ती क  जी िनिवदाधारकां  या 

िनयं णाबाहरे असेल. उदा.यु , अपहरण, घातपात, रोगराई, संप,  फोट, टाळेबंदी, भकंूप वगैरे) परुवठाधारक 

मालाचा परुवठा क  शकला नाही व तसे िनिवदाधारकाने  वरीत लेखी कळिवले तर याबाबत यो  य तो िनणय 

प रि थतीनु प घे  यात येईल. तथािप सदर तरतदु ही फ  त परुवठा कर  यास झाललेा िवलंब मािपत कर  या 

इतपत मयादीत असनू, उपरो  त प रि थतीत मंजुर दरापे ा बाजारात दरवाढ झा  यास  यासाठी लाग ूराहणार नाही. 

बाजारात दरवाढ झाली तरीही मंजरू दरान ेसाही  य परुवठा करण ेपरुवठाधारकावर बंधनकारक आह.े परुवठादारान े

परुवठा न के  यास सरु ा अनामत र  कम ज  त कर  यात येईल. अगर मा.तदथ सिमती/मा.  यव  थापन सिमती/ 

मा.उपसिमती/ मा.मु  य कायकारी अिधकारी जो िनणय घतेील तो परुवठाधारकावर बंधनकारक राहील. याबाबत 

परुवठादाराची त ार ऐकून घतेली जाणार नाही.  

२५. परुवठादाराने सािह  याचा परुवठा करावयाचे नाकार  यास तसेच सं  थानने नमदू केलेले कुठ  याही अटी-शत चा 

भंग झा  यास सरु ा अनामत र  कम ज  त कर  यात येऊन, सदर परुवठाधारकाचे नांव पढुील ३ वषासाठी का या 

यादीत समावेश केले जाईल. याबाबत मा.तदथ सिमती/मा.  यव  थापन सिमती/ मा.उपसिमती/ मा.मु  य कायकारी 

अिधकारी जो िनणय घतेील तो परुवठादारावर बंधनकारक राहील. याबाबत परुवठाधारकाचंी कुठलीही त ार 

िवचारात घतेली जाणार नाही.  

 

 

 
(का  हराज बगाटे,भा. .से) 
मु  य कायकारी अिधकारी, 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  
 
 
 

 
 
 
 
 

...४... 
 
 



 
िनिवदाधारकाबाबत मािहती 

 
 १. फमचे नांव-   ------------------------------------------------------------ 
 

 २. प यवहारासाठी संपणु प ा- ------------------------------------------------------------ 
  

 ३. दरू वनी मांक-   ------------------------------------------------------------ 
    

   ऑफ स-   ------------------------------------------------------------ 

   दकुान-   ------------------------------------------------------------ 

   िनवास-   ------------------------------------------------------------ 

   मोबाईल नबंर-  ------------------------------------------------------------ 

   फॅ स नंबर-  ------------------------------------------------------------ 

   ई –मेल   ------------------------------------------------------------ 

  

 ४. संपकासाठी य चे नांव-  ------------------------------------------------------------ 
 

  दरू वनी/ मोबाईल मांक-  --------------------------------------------------------- 
 
 ५. मालकाचे/भागीदारांची नाव े        १. ------------------------------------------------------------ 

            २. ------------------------------------------------------------ 

 ६.  बॅकं खाते नांव         १.-------------------------------------------------------------- 
 

  शाखा          २. ------------------------------------------------------------- 
 

  खाते नंबर व कार         ३.-------------------------------------------------------------- 
 
  आयएफएससी कोड        ४.-------------------------------------------------------------- 
  

िदनांक :-       /       /२०२१ 
 िठकाण :-       िनिवदाधारकाची सही व िश का 

...५... 
 
 
 
 



 

 

 
 

अ) Technical Bid मधील कागदप े  (चेक िल  ट) 
  

१. अ यावत दकुान न दणी दाखला/  थािनक  वरा  य सं  थचेा दाखला/ 

त  सम शासक य परवाना  

(उदा. ामपचंायत, नगरपंचायत, नगर पािलका) 

 

 

२. GST  नंबर/ ऑनलाईन GST Registration Receipt  

 

 

३. पॅन काड  

 

 

  

     

 

 

 

  
 

   
     
  िदनांक -       /        /२०२१ 
 िठकाण -   िनिवदाधारकाची सही व िश का 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...६... 
 
 
 



  

 
 

ित, 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी, 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) 
िशड , ता.राहाता, िज हा-अहमदनगर. 
 

िवषय– ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा महािव ालयाक रता योगशाळा साही  य,  लासवेअर व  
केिमकल पुरिव  याचे ई-िनिवदेबाबत...  

महोदय, 
 खालील सही करणार मी/आ ही कळिवतो क , वरील िवषयाबाबत आपण िस  केलेली िनिवदा वाचली. आप या 
िनिवदते िदले या सव अटी व शत  मी/आ ही वाच या असनू मला /आ हाला मा य आहते. आपले अटी/शत चंे पालन 
करावयाचे मी/आ ही मा य करीत आह/ेआहोत. 
 मी/आ ही आपणांस िनिवदमे ये नमदु केले  या साही  याचा, आप या मागणी माण े३० िदवसांचे आतं ी साईबाबा 
सं थान िव त यव था (िशड ) यांच े ीर साईबाबा महािव ालयात पोहोच कर याची हमी दतेो. सदर साही  याचे नमदु केले  या 
प रमाणापे ा २५% पयत जा  त मालाची सं  थानतफ मागणी झा  यास मी/आ  ही तो मंजरु दराने परुिव  याची हमी देत 
आह/ेआहोत.  
 योगशाळा सािह  याची िनिवदा मंजुर झालेल े मा  य दराने परुवठा कर  याची हमी  हणनू, एकुण पुरवठा आदेश 
रकमे  या ३% इतक  र  कम सरु ा अनामत  हणनू िनिवदा मंजरु झा  याचे कळिव  यापासनू १५ िदवसांचे आत मी/आ  ही रोख 
भरणा क . अशी र  कम मी भरणा न के  यास, बयाणा र  कम सरु ा अनामत खाती वग कर  यास माझी संमती आह.े  या माण े
मंजूर दराने िनिवदा कालावधीत योगशाळा सािह  य वेळेवर सं  थानच े ी साईबाबा महािव ालयात पोहोच करण े आमचेवर 
बंधनकारक राहील. 
 
िदनांक -     /     /२०२१ 
िठकाण -    
        आपला/आपल ेिव ास,ू 
 
         
 
फमचे मालकाच/ेभागीदाराचे नांव        सही/सहया व िश का 

(१) -----------------------------------  

(२) -----------------------------------      

सोबत- कागदप  े
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